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Velkommen til Barnas hus 

                                                                                
Barnas Hus er en barnehage som setter barna i fokus og vår visjon er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker å gi barna en god, trygg, opplevelsesrik og lærerik barndom – ved å 

undre oss sammen med barnet – sette lek og glede i fokus og jobbe for at 

personal og foreldre er sterkt tilstede i barnets liv. 

I Barnas hus har vi et stort fokus på relasjoner og relasjonsarbeid.  Vi legger 

vekt på en atmosfære som er varm og inkluderende, en atmosfære som skal 

kjennes av de som er her og de som kommer inn til oss.  Gode relasjoner og 

en god atmosfære gir et godt leke og læringsmiljø. Vi ønsker at du som leser 

planen vår skal gjenkjenne våre verdier gjennom de «punktere» vi beskriver 

her. 

Barnehagen har siden høsten 2014 jobbet med «Være sammen», som er et 

kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. De verdier 

som Være sammen bygger på skal være en del av vår virksomhet.  Vår visjon 

for Være sammen er: 

«Jeg er meg, og du er deg, sammen skaper vi vår vei.» 

Være Sammen implementerer den autoritative voksenstilen blant 

alle barnehagens ansatte.  Være Sammen ser på barnehagen som en arena 

for barnets medvirkning og modning.  Være Sammen utvikler voksne og barns 

evne til å bygge relasjoner og ha en moden forståelse av grenser. 

 

Vi legger vekt på å utvikle en varm og responderende relasjon til alle barn,  

ved å innta barneperspektivet og se situasjonen fra barnets perspektiv/ 

ståsted/erfaringer.  Det er viktig å vise forståelse for barnets behov og følelser, 

og å vise genuin interesse for det som opptar barnet.  De voksne er 

bekreftende overfor barna og speiler barna positivt.  Vi bygger tette, gode 

relasjoner til barn gjennom bruk av kvalitetstid.  (banking time) 

”Undring, lek og 

glede - alle sterkt 

tilstede!” 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfsd_Ni7bdAhUy_SoKHVrCApYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/barnehage/barnehagene-i-grimstad/eide-barnehage/planer-og-styringsverktoy-i-eide-barnehage/vare-sammen/&psig=AOvVaw1RdxvwoUqe-r8yMuWnoAc8&ust=1536863168432994
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Vi har en autoritativ voksenrolle.  Det vil si at vår voksenrolle er varm og 

tydelig, med fokus på varm grensesetting, tydelige og trygge, sosiale rammer 

i gruppen.   

Vi har for tiden et stort fokus på implementering av rammeplanen (2017).  

Dette er et langsiktig arbeid, som vil foregå over flere år.  

Implementeringsplanen bygger på et utvalg av kjernekomponenter fra 

rammeplanen, dette året har vi et spesielt fokus på samarbeid barnehage og 

hjem, omsorg, lek og livsmestring og helse.   En implementeringsplan er en 

systematisk og detaljert plan for tilegnelse av innholdet i rammeplanen  

Dette året har vi utarbeidet en ny årsplan, som gir en beskrivelse av hvordan 

barnehagen i lys av rammeplanens intensjoner og egne vurderinger vil 

arbeide for å omsette dette i praksis. For personalet har vi i tillegg utarbeidet 

en egen personalplan, et arbeidsdokument for planlegging og evaluering.  

Barnas Hus eies av Stavanger kommune og ligger sentralt i Bekkefaret, i 

nærheten av skole, industri og bolighus. Vi har flotte turområder rundt oss som 

Vålandskogen, Mosvannet, Vannassen og Sørmarka. 

I nærmiljøet har vi også fotballbaner, barnehager, butikker, bydelshus, kirke, 

sykehus og kolonihage. 

Barnehagen vår har 5 avdelinger: 

2 avdelinger 1-3 år 

1 avdeling     2-6 år 

1 avdeling     3-6 år 

STA                 3-6 år (Særskilt tilrettelagt avdeling) 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Stavangerbarnehagen 
 

Stavangerbarnehagen skal være en god leke- og læringsarena for alle barn. 

Plan for kvalitetsutvikling «Stadig bedre» synligjør og ivaretar kommunens 

ambisjoner og målsetting om Stavangerbarnehagen som en god leke- og 

læringsarena for alle barn.  

Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. 

Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt 

samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver.  

 

Basiskompetansen for Stavangerbarnehagen:  

Basiskompetansen for personalet er tematiske satsningsområder i 

Stavangerbarnehagen. Basiskompetansene skal være førende for 

barnehagens arbeid med kompetanseutvikling. Den skal være 

gjennomgående for hele barnehagesektoren og sikre at kunnskapsbasert 

handlingskompetanse når helt frem til barnet.  

Fokusområdene i basiskompetansen for personalet er:  

 
• Relasjonskompetanse 

• Interkulturell kompetanse 

• Språkkompetanse 

• Tidlig innsatskompetanse  
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Barnehagens verdigrunnlag 
 

 

 

 

 

Barn og barndom 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om barn og barndom 

• Vi har fokus på at hvert enkelt barn trives, opplever vennskap og finner 

sin plass i leken 

• I enhver situasjon skal vi se på hva som er barnets beste 

• Hos oss er hvert barn unikt og skal møtes for den hver enkelt er. Deres 

opplevelser er viktige, og skal tas på alvor 

• Voksne bygger relasjoner til hvert enkelt barn, relasjonene er et 

grunnlag for barnet til å kunne utvikle et positivt forhold til seg selv 

• Vi møter hverandre med empati, barnet støttes til å leve seg inn i andre 

sine opplevelser og følelser. 

 

Demokrati 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om demokrati 

• De voksne i barnehagen er gode modeller for fellesskapets holdninger, 

og vi gir annerkjennelse for den du er 

• Vi tar hensyn til hverandre, og noen ganger må vi vente på tur 

• Vi har ansvar for at alle barn får si sin mening, bli hørt og sett. Voksne 

legger til rette for, og følger barnas tanker, perspektiv og refleksjoner. 

• Vi er tydelige på: «jeg ser deg»  

• Alle barn har rett til og får den samme plassen i fellesskapet, ut fra sitt 

ståsted, erfaringer og interesser  

• Vi formidler: du er du og du er unik.  Du er du og du er en del av et 

fellesskap.  Du får ta del i fellesskapets gleder og utfordringer. 

 

Mål: Skape et varmt og 

inkluderende miljø hvor 

barn får utvikle 

selvstendighet og trygghet 

på seg selv 
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Mangfold og gjensidig respekt 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om mangfold og gjensidig respekt 

• Vi gir barna anledning til å kunne undre seg og samtale om de 

grunnleggende spørsmål i livet. De skal lære (støttes i å utvikle) å vise 

respekt for hverandre og hverandres bakgrunn, uansett religiøs og      

livssynsmessig tilhørighet 

• Barna skal få kjennskap til grunnverdier og tradisjoner knyttet til høytider 

i kristendom, andre religioner og livssyn som er representert i 

barnehagen   

• Vi fremmer samhandling på tvers av kulturer. Vi har fokus på hva som 

binder mennesker sammen, fremfor forskjellighet 

• Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i 

fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen  

• Personalet reflekterer over sine egne holdninger for best mulig å kunne 

formidle og fremme likeverd og likestilling. 

 

 

 

 

 

Likestilling og likeverd 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om likestilling og likeverd 

• Den enkelte blir sett for den de er, fokus flyttes fra ting til person 

• Vi viser omsorg og gode måter å omgås hverandre 

• Nestekjærlighet uttrykkes gjennom omsorg og gjensidig respekt.  Barna 

veiledes i samhandling med hverandre  

• Voksne er tilstede og veileder barna gjennom lek og aktivitet(dagen) 

• Alle barn skal oppleve at deres sak skal bli sett, og ingen barn skal 

oppleve å bli satt utenfor 

• Gjennom nærvær vet de voksne hvordan alle barn har det. 

Ingen ville vel ønske å leve uten 

venner, selv om han hadde alle andre 

goder. 
- Aristotelse 
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Bærekraftig utvikling 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om bærekraftig utvikling 

• Barn og voksne reflekterer og diskuterer sammen, en begynnende 

erfaring av kritisk tenking, forståelse og ansvarsfølelse 

• Vi gir erfaringer gjennom opplevelser i naturen, barna får en 

begynnende forståelse for samspillet mellom mennesket og naturen 

• Vi går turer i skogen til alle årstider og i all slags vær.  Skape glede med 

å være i naturen, gi naturopplevelser og undre seg 

• Vi lar barna bli kjent med naturens mangfold, samler inn og observerer. 

• Vi kildesorterer og bruker papir på en fornuftig måte 

• Gjennom Forut barneaksjon samler vi inn penger til barn i ulike land.  Vi 

snakker om hvordan vi kan bidra til at andre får det bedre, være 

empatiske og vise nestekjærlighet til alle mennesker. 

 

Livsmestring og helse 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om livsmestring og helse 

• Vi viser respekt for barnets opplevelse ved å bekrefte og sette ord på 

barnets følelse sammen med barnet 

• Barna skal oppleve at de har en nær og trygg relasjon til de voksne og 

de andre barna i barnehagen.  Når de møter motgang skal de 

oppleve at vi står sammen og støtter de i motgangen 

• Barna får hver dag få mulighet til å være fysisk aktive.  Det tilrettelegges 

for utelek og aktivitet 

• Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet i «salen», der det organiseres aktivitet 

med varierte bevegelser 

• Turer i friområder i nærmiljøet er en del av barnas mulighet til å være 

fysisk aktive i barnehagen 

• Barnas opplevelse av fysisk aktivitet skal gi mestring og bevegelses 

glede 

• Vi jobber konsekvent for å skape et trygt psykososialt miljø der barna 

opplever å være inkludert i det sosiale fellesskapet. Et miljø der barna 

trives og har venner 

• Hvert barn skal ha sin plass i leken. 

 
 
 

 

Leken er nødvendig i et 

menneskes liv 
- Thomas Aquinas 
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• Vi voksne har et stort fokus på å være nær barna, barna vet at det 

alltid er noen å snakke med, bli sett og hørt 

• Å komme til barnehagen om morgen skal gi en følelse av at her er det 

noen som venter på meg, og er glad for å se meg 

• Gjennom den regulerende og grensesettende dialogen får barnet 

hjelp til å klare seg i det store fellesskapet 

• Personalet legger til rette slik at alle barn får lekeerfaring, og gir støtte 

der noen trenger det til å forstå innholdet i leken 

• Personalet er tilstedeværende, barna får hjelp til å løse konflikter, og 

opplever en voksen tilstedeværelse som deltar i barnets samspills 

prosesser 

• Barna støttes til å si sine meninger, være seg selv  

• Vi fyller hverdagen med gode opplevelser som skaper trivsel hos barna 

• Humor har en god plass i hverdagen.  Når vi ler sammen voksne og 

barn skaper vi kontakt.  Gjennom glede og humor får barnet bygget sin 

selvfølelse og livsmestring 

• Vi legger til rette for trygge og nære relasjoner, legger vekt på 

tilknytnings teori som grunnlag for samhandling med barna 

• Vi legger til rette for ro og hvile etter barns behov.  Alder krever ulike 

rutiner.  Det er også viktig å legge til rette for eldre barn som har ulike 

behov for ro og hvile 

• Vi setter av god tid til måltidene.  Ved siden av maten gir vi plass til den 

gode samtalen 

• Barna får oppleve og smake på ulike smaker  

• Barna får smake på og blir servert ulike typer retter, pålegg, frukt og 

grønnsaker 

• Gjennom deltagelse i matlaging får barna kjennskap og erfaring med 

hvordan mat tilberedes  

• Vi som jobber i barnehagen møter hvert barn med personlige og 

menigfylte relasjoner, barnet kjenner en positiv følelse i møte med de 

voksne i barnehagen 

• Et møte med en voksen i barnehagen skal være å bli smilt til, dele 

glede, dele opplevelser som gir trivsel, glede og varme hos barnet.  
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Barnehagens formål og innhold 
 
 
 
 
 
 

 

 

Omsorg 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om omsorg 

• Vi skaper tilhørighet, trygghet og trivsel.  Dette fører til god stemning i et 

varmt og trygt fellesskap 

• Vi etablerer og tilrettelegger for varme relasjoner mellom barn- barn og 

barn- voksen 

• Vi er imøtekommende og legger stor vekt på å møte alle barn med 

omsorg, begeistring og støttende relasjon. For de yngste barna handler 

det om å ha gode og forutsigbare rutiner.  Nærhet og hvile. Lek og 

samspill i varme og trygge relasjoner 

• Det unike i hvert barn skal tas vare på. Vi legger stor vekt på å være 

tilstede for hvert enkelt barn og dets behov 

• Å ha en anerkjennende kommunikasjon i samspillet med barnet er noe 

vi legger stor vekt på. Vi er lydhøre, tilstedeværende og 

oppmerksomme 

•  I samspillet med barn skal vi hjelpe dem med å utvikle tillit til seg selv og 

andre. Vi legger stor vekt på å støtte og veilede barn inn i lek, inkludere 

og hjelpe dem til å vise omsorg for hverandre.  Omsorg er en 

forutsetning for bl.a. utvikling av empati 

• Videre er det viktig å styrke barnets selvtillit og utvikle ferdigheter og 

kompetanse til å være seg selv, stå opp for seg selv og omgås andre 

på en god måte.                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   
 

 

Et trygt og 

inkluderende miljø 
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Lek 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om lek 

• Hos oss har leken en sentral plass. Den er en arena for barns utvikling og 

læring. Samtidig som den utvikler sosial og språklig samhandling 

• Personalet inspirerer til ulike typer lek,- både inne og ute. Vi skal 

observere og veilede når vi ser uheldige samspillsmønstre 

• Barnehagen legger til rette for tid, rom og mangfold av lekemateriell 

• Barna får oppleve glede og humor gjennom leken, samt engasjement 

og spenning. Dette kan være sammen med andre, og alene 

• Vi legger til rette for at det utvikles gode relasjoner og vennskap 

gjennom leken. 

 

 

 

Danning 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om danning 

• Danning er en prosess der vi i barnehagen reflekterer over egne 

handlinger og væremåter 

• Barnehagen bidrar til at barna utvikler felles verdier og normer som er 

viktige for fellesskapet 

• Vi støtter barna i deres utvikling av identitet, og positive selvforståelse 

• Barna skal få være prøvende og nysgjerrige til omverdenen, og få 

grunnlag til å være ansvarsbevisste i forhold til fellesskapet 

• Vi vil synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiv 

• Vi legger vekt på å ha samtaler der vi undrer oss sammen, over likheter 

og ulikheter 
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• Gjennom samspill og lek legger vi til rette for at barna utvikler bl.a. kritisk 

tenkning og etisk vurderingsevne 

• Vi vil gi gode danningsprosesser som bidrar til at barna blir bedre i stand 

til å mestre livet. 

 

Læring 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om læring 

• Gjennom samlinger, aktiviteter og samtaler med barna introduserer vi 

nye tema og materiell 

• Vi anerkjenner barnas kreativitet og vitebegjær ved å lytte til dem og 

videreføre nysgjerrigheten 

• Vi bruker musikk, maling, tegning, bøker m.m. 

• Det er viktig at barna får bruke hele kroppen, og vi legger til rette for 

både fin- og grovmotorisk aktivitet. Vi har «gym» i salen, går på tur, har 

«Minirøris», innelek og utelek 

• Barna får smake på ulike typer mat, surt, søtt, salt, kaldt, varmt. Ta i bruk 

ulike sanser 

• Vi utvider barnas erfaringer og sørger for progresjon og utvikling av 

innholdet i barnehagedagen  

• Vi legger til rette for at barna kan bidra i egen og andres læring. 

 

 

Vennskap og fellesskap 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om vennskap og felleskap 

• Gjennom bekreftelse og støtte tilrettelegges det for et miljø der barna 

erfarer at de er betydningsfulle og en del av et fellesskap 

• Barnehagen legger til rette for å skape/utvikle gode relasjoner og 

inkludering 

• Observasjon av barn og barnegruppen er et virkemiddel for å støtte 

hvert barn i å etablere vennskap og god samhandling med andre 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsmJWUsrrdAhUPZlAKHaxdD9wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sjovskole.dk/&psig=AOvVaw1GiYc1v4ATGqbcCaq8pnsC&ust=1537010955210956
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• Personalet ser og tolker barnas kommunikasjonssignaler, er nær og 

støttende i barnas hverdag.  I et trygt miljø utvikles god samhandling og 

lek mellom barn 

• Dagsrytme organiseres på en slik måte at det settes av gode bolker til 

lek.  De voksne støtter leke miljøet slik at hvert barn får oppleve 

tilhørighet og vennskap med barn og voksne gjennom lek. 

 

 

Kommunikasjon og språk 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen for kommunikasjon og språk 

• Det legges til rette for god språkstimulering gjennom aktiviteter, lek, 

måltid 
 

• Gjennom alle aktiviteter står samtalen i fokus, barna støttes i deres 

samtaler, også en støtte som utvider og utvikler en samtale 
 

• Personalet observerer at hvert barn har en aktiv rolle i samtalene 
 

• De voksne er bevisst på sine roller som språklige forbilder og er lydhøre i 

kommunikasjon med alle barn 
 

• Gjennom observasjon vil personalet danne seg et bilde av det enkelte 

barns kommunikasjons ståsted, oppmuntre hvert barn til å være språklig 

aktiv, og bidra med ekstra støtte til de som strever i sin språkutvikling 
 
 

• Barnehagen har fokus på de ulike språk som finnes i gruppene.  Vi kan 

lære litt av hverandres språk, synliggjøre og gi plass for de ulike språk. 
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Barns medvirkning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om barns rett til medvirkning 

• Gjennom gode relasjoner og en trygg atmosfære lager vi rom for at 

barna kan uttrykke sine tanker og meninger 

• Gjennom organisert og uorganisert aktivitet får barna mulighet til å 

medvirke og delta i fellesskapet.  Barna blir lyttet til og blir oppfordret til 

å uttrykke egne ønsker, ideer og følelse 

• Barnet blir møtt med forståelse når det uttrykkes egne intensjoner, enten 

verbalt eller med kroppsspråk 

• Voksne ser barna både som enkelt individ og som en gruppe 

• Personalet kjenner barna på en slik måte at de kan være bevist barnas 

ulike uttrykksformer og tilrettelegge medvirkning som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer og den enkeltes forutsetninger og behov 

• Gjennom en god relasjon med de yngste barna opplever en deres 

kommunikasjon, som kan være en annen en gjennom tale  

• Voksne og barn utfører ulike gjøremål i barnehagen sammen. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Se hvert enkelt barn 

sine uttrykksformer 

Alle voksne har ansvar for å 

ivareta barnets medfødte tillit 

til omverdenen. 

- Fritt etter Knut Løgstrup 
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Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen, skal alltid ha barnets beste 

som mål» (Rammeplanen) 

 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om samarbeid hjem barnehage 

• Den daglige kontakten ved levering og henting er viktige møtepunkt 

for gode relasjoner mellom personalet – barna og personalet – 

foreldrene. I tilvenningsperioden ønsker vi at foreldrene skal være ekstra 

tilstede, slik at det blir tryggest mulig 

• Vi legger til rette for samarbeid og god dialog med foreldrene, både 

for hvert enkelt barn, og som gruppe. Dette gjøres ved at vi jevnlig 

utveksler observasjoner og informasjon om barnet, gjennom samtaler. 

Dette er også viktig for at foreldrene skal kunne medvirke til den 

individuelle tilretteleggingen 

• Foreldremøter blir holdt hver høst, og eventuelt vår 

• Vi arrangerer foreldrekaffe på hver avdeling i forbindelse med 

prosjektavslutning, fester og annet 

• I barnehagen har vi et samarbeidsutvalg og foreldreråd som skal skape 

et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen 

• Barnehagen og foreldre har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling, og behovet for omsorg og lek. 

 

 

 

 

 

Barnets beste 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNn7qrirbdAhXJo4sKHdwuBxoQjRx6BAgBEAU&url=https://talenterforframtida.no/foreldresamarbeid&psig=AOvVaw0T-Q915hwO45TDCLn0W549&ust=1536862427538985
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Overganger 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om overganger 

Når barnet begynner i barnehagen  
• Barnehagen, i samarbeid med foreldrene, legger til rette for at barnet 

får en god og trygg start i barnehagen 

• Vi legger til rette for at barnet får etablere gode relasjoner, både til 

voksne og barn 

• Det er viktig for oss å ha gode og forutsigbare rutiner  

• Barnet får tett oppfølging av en voksen som har tid og omsorg for 

barnet 

• Foreldrene bruker tid i barnehagen før de trekker seg ut. 

 

Overganger innad i barnehagen 
• Fra påsketider går barna ukentlig på besøk til den avdelingen de skal 

over til. På den måten blir både barn og voksne kjent og etablerer 

relasjoner 

• Vi har et godt samarbeid mellom personalet på de aktuelle 

avdelingene 

• På våren blir det arrangert en felles besøksdag 

• God informasjon til foreldre er noe vi vektlegger 

• Vi har samlinger/foreldrekaffe for at også foreldregruppen kan møtes 

og bli kjent 

• Vi legger vekt på et nært og åpent foreldresamarbeid, der vi 

tilrettelegger for barns behov i en åpen og gjensidig dialog. 

 

Gjøre overganger 

trygge for barn og 

foreldre 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.blaveiskroken.no/foreldresamtaler/&psig=AOvVaw0uclZMdlMBcbTjp8v4QWfe&ust=1536861629373777
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Overgangen mellom barnehage og skole 
• Det er eget opplegg for førskolebarna i hele barnehagen det siste året 

før skolestart.  Vi samles en formiddag i uken, i tillegg til turer og 

utflukter.  Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag, og motivasjon til 

å begynne på skolen 

• Vi snakker om skolen de skal til/ viser bilder/går på besøk 

• Det er viktig å få en god avslutning i barnehagen, og skape glede og 

forventning til oppstart i skolen 

• Utveksler informasjon mellom barnehage og skole – med foreldrenes 

samtykke. 

 
     

                                                              

 

 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om planlegging, vurdering, dokumentasjon og barn som 

trenger ekstra støtte 

Planlegging 
• Vi planlegger kortsiktig og langsiktig, ukeplan og månedsplan er planer 

for en kortere periode.   Langsiktigplanlegging formidles gjennom 

årsplan og personalplan.   Rammeplanen gjenspeiles i barnehagens 

planer 

• Daglige observasjoner, samtaler med barn og foreldre, refleksjon i 

personalgruppen er viktige elementer for all planlegging 

Vi bygger på teoretisk 

kunnskap, observasjon 

og erfaringer, er en 

virksomhet i utvikling 

og bevegelse 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1quGghLbdAhUDjiwKHcaDCh4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.nordreisa.kommune.no/plan-for-overgang-barnehage-og-skole.422931.no.html&psig=AOvVaw08WZby712J1GX-yaktUvaJ&ust=1536861163781718
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• Personalet tilegner seg teoretisk kunnskap gjennom kurs, foredrag, 

internkurs og utviklingsmøter 

• Kunnskap som personalet tilegner seg gjennom teori om barns trivsel og 

utvikling er med og danner grunnlaget for den planleggingen som 

barnehagen foretar. 

Vurdering 
• Personalet evaluerer mål og metoder i årsplan og periodeplan. 
• Vurdering av mål og metoder foretas på faste tider av året 

(planleggingsdager/personalmøter) 
• Barnas trivsel og utvikling vurderes og observeres hele veien. 

Observasjoner gir grunnlag for drøfting og refleksjon i personalet. 
• Barnas synspunkter er en del det grunnlaget som drøftes i en vurdering 

• Dette er grunnlag for ny planlegging, og en svært viktig del som vi 

bruker for å sikre god kvalitet i barnehagen 

• Foreldreundersøkelsen og resultater fra denne brukes som grunnlag for 

evaluering og utvikling 

• Ståstedsanalysen brukes som et vurderingsredskap i barnehagens årlige 

evaluering. 

Dokumentasjon 
• Vi dokumenterer barnehagens arbeid gjennom årsplan, månedsplaner 

og månedsbrev 

• Barnas hverdag i barnehagen og personalets arbeid dokumenteres. Vi 

dokumenter også gjennom bilder, utstillinger, opptreden og vurdering 

av barnehagens arbeid 

• Dokumentasjonen vår skal være en del av barnehagens utvikling, og 

gir foreldre mulighet til å se prosessene i barnehagen 

• Barna har hver sin perm hvor de får dokumentert opplevelser, eventyr, 

rim/regler, sanger osv. fra barnehagetiden 

• Dokumentasjon er et verktøy for å se barns initiativ og innspill, se 

hvordan barna lærer, og ut fra det kunne evaluere og planlegge på 

nytt 

• Dokumentasjonen skal være et grunnlag for refleksjon over 

barnehagens arbeid 

• Vurderer dokumentasjon av enkelt barn og barnegruppen i et etisk 

perspektiv 

• Personalet forholder seg til personvern og samtykke. 
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Barn som trenger ekstra støtte 
• Aktiviteter og samlinger, form og innhold tilpasses barnas behov og 

utvikling og forutsetninger 

• Organseing er et redskap for å skape en hverdag som gir god plass til 

utvikling og godt lekemiljø for alle barn 

• Det blir særskilt lagt til rette for barn som trenger ekstra støtte, gjennom 

personlige planer for pedagogisk arbeid og eventuelle fysiske 

tilrettelegginger 

• Ved behov informeres foreldre om ytterligere støtte til det 

allmenpedagogiske tilbudet 

• Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnet 

behov og utvikling 

• Alle barn skal utvikles og finne sin plass i barnehagens sosiale miljø 

Personalet observerer og vurderer og organiserer etter de behov enkelt 

barn og gruppen har.   Leken observeres særlig da vi ser på denne som 

barnas viktigste arena. 

 

 

Barnehagens arbeidsmåter 
 
 
 
 
 
 

 

 

Progresjon 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om progresjon  

• I vår progresjonsplan har vi delt områdene i 3 grupper, fra yngst til eldst 

• Vi gir utfordringer tilpasset barnets egne erfaringer, interesser, kunnskap 

og ferdigheter 

• Vi ser på de ulike aldersgrupper, og hvilke utfordringer den enkelte 

alder og modenhet gir 

• Planen sikrer utvikling og sammenheng i barns læring og opplevelser 

gjennom den tiden barna er i barnehagen 

• Vi har en bevisst bruk av materiell, bøker, leker og utstyr. 

 

Gi barna utfordringer 

tilpasset deres 

modenhet 
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Digitalpraksis 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om digital praksis 

• Barnehagen har en begynnende praksis på dette området.  Her må vi 

samle kunnskap og sette ut i praksis.  Tilgang til digitalt verktøy er 

begrenset 

• Arbeidet med digital praksis har startet med informasjonssøk sammen 

med barna, dette skal utvikles videre. 

 
 

Barnehagens fagområder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du lese hvordan vi arbeider for å nå målsettinger og intensjoner i 

rammeplanen om fagområdene 

• Her følger barnehagens plan for fagområdene, med progresjon. 

Antall, rom og form 

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Barna skal få 

muligheten til å 

utvikle sin 

matematiske 

kompetanse 

Barna skal bli kjent 

med forskjellige 

former, og 

preposisjoner, samt 

erfare forskjellen på 

en og mange 

 

Barna skal gjennom tall 

som identitet og 

peketelling bli kjent 

med forskjellige tall og 

siffer, for å erfare 

hvordan tallene 

plaserers i telleramse. 

Barna skal få erfaring 

med flersifrede tall, og 

oppleve hvilken 

mengde tallene 

representerer 

Barna skal få 

erfaring med 

språk som 

redskap for 

logisk tenkning  

Barna skal lære å 

sette ord på 

forskjellige størrelser 

Barna skal erfare 

forskjellige mønster og 

sammenhenger, for å 

se hvordan disse kan 

danne et bilde. 

 

Barna skal lære å 

bruke ord om forhold 

mellom størrelser, og 

forskjellige mønster  

Barna skal få 

mulighet til å 

utvikle sin evne til 

å sortere og 

klassifisere 

Barna skal lære seg 

å sortere å 

klassifisere gjennom 

ryddesituasjoner 

Barna skal få 

muligheten til å lage 

egne kategorier og 

klasser, for å sortere 

etter disse  

Barna skal få øke sin 

kunnskap om 

kategorier, klasser, 

samt sortering og 

klassifisering. 

 

Et speil av 

barnehagens 

innhold 



21 
 

 

Etikk, Religion og Filosofi 

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Barna skal få 

kunnskap om 

samfunnets 

grunnleggende 

normer og 

verdier, og 

utvikle evnen til å 

leve etter disse.  

Barna skal få erfare 

forskjellen på rett og 

galt, og utvikle 

evnen til å vise 

omsorg og empati 

for å knytte, og ta 

vare på vennskap  

 

Barna skal lære seg å 

ta vare på hverandre, 

og utvikle evnen til å 

selv kunne løse 

konflikter som måtte 

oppstå. 

 

Barna skal lære 

konsekvensen av egne 

handlinger i samspill 

med andre, for å ta 

vare på sine vennskap  

 

Barna skal få 

kjennskap til og 

respekt for det 

mangfoldet av 

religioner og 

livssyn som er 

representert i 

barnegruppen.  

 

Barna skal oppleve 

markeringen av 

høytidene til de 

religionene som er 

representert i den 

gruppen de er en 

del av.  

Barna skal få delta i 

markeringen av 

høytidene til de 

religionene som er 

representert i den 

gruppen de er en del 

av. De skal også få en 

begynnende forståelse 

for hvorfor høytidene 

feires  

Barna skal få delta i 

markeringen av 

høytidene til de 

religionene som er 

representert i den 

gruppen de er en del 

av. De skal også få 

forståelse for hvorfor 

høytidene feires  

Barna skal få tid 

til å filosofere 

over livets 

grunnleggende 

spørsmål. 

Barna skal få 

mulighet til å undre 

seg over livet 

sammen med de 

voksne 

Barna skal få kjennskap 

til livets grunnleggende 

spørsmål, og mulighet 

til å reflektere over 

disse 

Barna skal få mulighet 

til å utrykke sine 

spørsmål, følelser og 

opplevelser, for å 

reflektere, og filosofere 

over disse.  
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Kommunikasjon, språk og tekst 

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Barna skal være 

en del av et 

språksimulerend

e miljø 

 

Personalet bruker 

språket aktivt i den 

daglige samtalen 

og i alle 

barnehagens 

hverdagssituasjoner, 

slik at barna utvikler 

sin 

begrepsforståelse 

og evne til 

setningsbygning 

Personalet er aktivt 

tilstede som 

autoritative voksne og 

sikrer at alle barn 

forstår og blir forstått, 

slik at barna kan 

videreutvikle sin 

begrepsforståelse og 

artikulasjonsevne   

Barna skal øke evnen 

til å lytte og forstå 

både andre barn, og 

voksne 

 

Barna får utvikle evnen 

til å handle i tråd med 

kollektive beskjeder 

Barna skal 

oppleve verbal 

og nonverbal 

kommunikasjon 

som bidrar til å 

bygge gode 

relasjoner 

 

Barna blir kjent med 

egne følelser 

gjennom samspill 

med barn og 

voksne 

Gjennom barns lek og 

speiling får barna 

erfare det å bygge 

gode relasjoner med 

andre barn og voksne 

 

Barna får videreutvikle 

evnen til å ivareta 

gamle, og bygge nye 

relasjoner til barn og 

voksne 

Barna skal få 

kjennskap til et 

mangfold av 

tekst former som 

rim, regler, dikt, 

sang, muntlig 

fortelling og 

annen 

barnelitteratur 

 

Alderstilpasset 

barnelitteratur som 

pekebøker, rim, 

regler, sang, og 

muntlig fortelling 

brukes aktivt i både 

planlagte og 

spontane aktiviteter 

Barna skal utvikle 

evnen til å lytte, og få 

muligheten til å fortelle 

og gjenfortelle egne 

og andres fortellinger 

 

Barna blir kjent med 

alderstilpasset 

litteratur, da med 

særlig vekt på 

fortsettelsesbøker 

 

 

 

Kropp, bevegelse, helse 

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Barna skal utvikle 

kunnskap om, og 

kjennskap til 

egen kropp 

Gjennom samling, 

og kroppslig lek skal 

barna få en 

begynnende 

kunnskap om egen 

kropp 

 

Gjennom samling og 

kroppslig lek, skal 

barna få kunnskap om 

kroppens funksjoner, 

og en begynnende 

forståelse og respekt 

for egen og andres 

kropp.  

 

Gjennom samling og 

fysisk lek, skal barna bli 

bevist kroppens 

funksjoner, og øke sin 

forståelse og respekt 

for egen og andres 

kropp. 

Barna skal få 

utvikle en positiv 

selvoppfatning 

gjennom å 

oppleve mestring 

Barna skal erfare 

alderstilpasset grov- 

og finmotoriske 

utfordringer ute og 

inne 

 

Barna skal få utvidet 

erfaring med grov-, og 

finmotoriske aktiviteter 

som skal bidra til positiv 

selvoppfatning 

Barna skal få oppleve 

kroppslig mestring 

gjennom varierte 

motoriske aktiviteter, 

som bidrar til å utfordre 

barnas egne grenser 

og ferdigheter 
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Barna skal få 

kjennskap til 

viktigheten av 

fysisk aktivitet og 

et sunt kosthold 

Barna skal oppleve 

begeistring ved å 

bruke egen kropp i 

aktivitet ute og inne.  

 

Barna skal bli 

introdusert for sunn 

mat, og oppleve 

matglede.  

Barna skal oppleve 

begeistring ved å 

bruke egen kropp i 

aktivitet ute og inne. 

Barna skal også få 

medvirke i arbeidet 

med å bestemme å 

lage sunn mat på 

avdelingen  

 

Barna skal få 

muligheten til å 

reflektere over 

viktigheten av 

kroppslig aktivitet, og 

medvirke i arbeidet 

med å planlegge å 

lage sunn mat på 

avdelingen  

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Barna skal få 

oppleve kunst og 

kultur i og utenfor 

barnehagen 

 

Barna skal få stille ut 

egne kunstuttrykk i 

barnehagen 

 

Barna skal få 

oppleve 

alderstilpasset 

musikk og drama i 

og utenfor 

barnehagen 

 

Barna skal få 

mulighet til å 

reflektere over egne 

og andres 

kunstuttrykk  

 

Barna skal oppleve 

alderstilpasset musikk 

og drama i og 

utenfor barnehagen 

 

Barna skal utvikle evnen 

til å reflektere over egne 

og andres kunstuttrykk  

 

Barna skal oppleve 

alderstilpasset musikk og 

drama i og utenfor 

barnehagen 

 

Barna skal få 

mulighet til å 

bearbeide sine 

inntrykk gjennom 

forskjellige 

estetiske 

uttrykksformer  

 

Barna blir introdusert 

for ulike 

formingsmaterieller 

 

Barna skal få 

mulighet til å 

uttrykke seg 

gjennom musikk, 

dans og 

formingsaktiviteter 

 

Barna skal få utvide 

sin erfaring med ulike 

formingsmateriell og 

teknikker 

 

Barna skal få 

kjennskap til varierte 

musikk, dans og 

dramaaktiviteter  

Barna skal uttrykke 

tanker og opplevelser 

ved hjelp av varierte 

teknikker og materialer 

 

Barna skal få mulighet til 

å kommunisere 

gjennom musikk, dans 

og drama 
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Natur, miljø og teknikk  

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Barna skal få 

erfaring med 

naturens 

elementer i all 

slags vær 

Barna skal bli kjent 

med naturen 

gjennom lek på 

lekeplass og på tur. 

Batna skal også få 

mulighet til å undre 

seg over de 

endringene som 

skjer gjennom 

årstidene. 

 

Barna skal få 

forståelse for 

begreper som 

omhandler årstidene, 

og de endringene 

som skjer i naturen 

gjennom året. 

Barna skal få økt 

forståelse for begreper 

som omhandler 

årstidene, og de 

endringene son skjer i 

naturen gjennom året. 

 

Barna skal lære å 

vise respekt for 

alt liv i naturen 

Barna skal få undre 

seg over innsekt- og 

plantelivet i naturen. 

Barna skal få utforske 

nærmiljøets 

mangfoldige dyre- 

innsekts- og planteliv 

 

Barna skal få kunnskap 

om dyr-, innsekts-, og 

plantelivets plass og 

betydning i 

næringskjeden  

Barna skal få 

lære å verne om 

miljøet  

Barna skal få erfare 

kildesortering, og 

lære seg viktigheten 

av ikke å forsøple 

naturen 

Barna skal få 

kjennskap til 

begreper som 

omhandler miljøvern 

 

Barna skal få forståelse 

for begreper som 

omhandler miljøvern 

 

 

Nærmiljø og samfunn 

Hovedmål Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Som en del av 

vårt 

demokratiske 

samfunn, skal 

barna få utøve 

sin rett til 

medvirkning i 

barnehagen. 

 

Barna skal medvirke 

i barnehagens 

felleskap gjennom 

voksne som ser og 

hører alle barna  

 

Barna skal oppleve at 

hver enkelt stemme 

er viktig og verdifull 

for fellesskapet, 

gjennom medvirkning 

i planlegging av 

barnehagens 

aktiviteter 

Barna skal få innblikk i 

forskjellen mellom 

rettferd og urettferd 

Barna skal få 

oppleve 

betydningen av 

menneskerettigh

etene, med 

særlig vekt på 

FNs 

Barnekonvensjon 

Barna skal lære å 

vise respekt og 

omsorg for andre 

gjennom varierte 

samlings- og 

lekeaktiviteter  

Barna skal få 

kjennskap til FNs 

barnekonvensjon og 

barns rettigheter  

Barna skal få økt 

kjennskap til FNs 

barnekonvensjon og 

barns rettigheter 

Barna skal få 

delta i 

lokalsamfunnet 

 

Barna skal utforske 

barnehagens 

nærmiljø, og dets 

mange muligheter 

 

Barna skal utforske 

barnehagens 

nærmiljø og delta i 

lokalsamfunnets 

mangfoldige tilbud   

Barna skal utforske 

bymiljøet, og delta i 

dets mangfoldige tilbud 
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Her kan du kontakte oss: 

 
Telefonnummer: 

Barnas Hus barnehage 51508820/51508822 

 

Avdelinger: 

Tommeliten   51508814 / 95428875 

Solsikken   51508839 / 95444776 

Blåklokken   51508857 / 95431337 

Timotei   51508858 / 95466212 

Bikuben   51508867 / 95430530 

 

Besøks adresse: 

Hjalmar Johansens gate 5 

 

Post adresse: 

Postboks 8095 Forus 

4068 Stavanger 

 

Mailadresse: 

barnashus.barnehage@stavanger.kommune.no 
 
 
 
 

 

mailto:barnashus.barnehage@stavanger.kommune.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi59t_gx_jOAhWClSwKHVWvA4YQjRwIBw&url=http://gravekalkulator.stavanger.kommune.no/&psig=AFQjCNFJhq2aBes5ZionirNhtYy_Y8fzmw&ust=1473176362372236
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